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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) cujo objetivo é reunir 

informações sobre o desempenho dos estudantes (no Enade), nas avaliações institucionais e 

dos cursos, a fim de orientar para a melhoria da qualidade na educação instituições de 

educação superior bem como embasar políticas públicas foi instituído em 2004. Neste 

contexto, surgem as Comissões Próprias de Avaliação que têm por objetivo realizar 

autoavaliações institucionais internas que são organizadas com as prerrogativas estabelecidas 

pelo Inep. Assim, as CPA’s são organizadas pelas próprias instituições de ensino superior, 

possuem caráter independente e consultivo.  

Os resultados das autoavaliações internas apontam para indicativos que devem ser 

observados pelos gestores a fim de possibilitar melhorias contínuas nos cursos superiores 

ofertados. Somadas às resultantes das avaliações externas realizadas pelo MEC, as 

autoavaliações internas devem propor uma reflexão constante sobre aspectos pedagógicos, 

acadêmicos, estruturais e administrativos dentro da realidade de cada gestão. As 

autoavalições internas são realizadas para verificar três dimensões previstas no instrumento 

de avaliação, a saber: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e 

Infraestrutura. 

O presente documento visa apresentar os resultados da autoavaliação por curso 

superior realizada pela CPA do Ifal, no ano de 2022 para docentes e discentes do curso 

superior Bacharel em Sistemas de Informação do campus Maceió. A autoavaliação prevê um 

diagnóstico da percepção de docentes e discentes envolvidos no curso no que diz respeito as 

dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente-Tutorial e Infraestrutura  
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

 

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Alagoas – Ifal 

TIPO: Curso Superior Bacharel em Sistemas de informação  

MODALIDADE: Presencial 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Sistemas de Informação 

LOCAL DE OFERTA: IFAL – Campus Maceió 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

OFERTA DE VAGAS: 80 vagas 

CARGA HORÁRIA: 3166 horas 

DURAÇÃO MÍNIMA: 4 anos  

DURAÇÃO MÁXIMA: 8 anos 

E-MAIL DA COORDENAÇÃO: sistemasdeinformacoes@ifal.edu.br 

 

 

2.1 Perfil do Curso  

 

O perfil do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Ifal Campus Maceió 

está voltado para a formação de profissionais aptos a atuarem no desenvolvimento, 

gerenciamento e uso de tecnologias da informação para o provimento de soluções digitais 

que atendam as demandas das organizações e da sociedade. Os cursos de graduação em 

Sistemas de Informação são regulamentados pela Resolução Nº 5/2016 da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação. 

Além disso, tomam por base os currículos de referência da área de Computação elaborados 

pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 

 

 

 



 

 

  

 
7 

2.1.1 Perfil do egresso 

 

O egresso do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deverá ser capaz de:  

 

• Especificar, desenvolver, testar, implantar e gerenciar soluções computacionais 

complexas em atendimento às necessidades dos variados domínios de aplicação dos setores 

público, privado e não governamental;  

• Combinar técnicas e modelos das áreas de Ciência da Computação, Matemática e 

Administração, visando a construção de soluções baseadas em tecnologia da informação, 

favorecendo mudanças no contexto organizacional;  

• Identificar, planejar e gerenciar as demandas de infraestrutura de tecnologia da 

informação para suportar os processos organizacionais baseados em sistemas e informação;  

• Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise 

de risco e integração de sistemas legados;  

• Gerenciar a segurança da informação dos sistemas e da infraestrutura tecnológica 

das organizações; • Administrar projetos de TI considerando os aspectos de risco, custo, 

qualidade, mudança, escalabilidade e integração da solução proposta;  

• Atuar com uma visão interdisciplinar, humanística, ética e crítica acerca do impacto 

da tecnologia na sociedade e no meio ambiente;  

• Fomentar, de forma colaborativa e inovadora, o empreendedorismo digital em 

ecossistemas locais, regionais e nacionais, em atendimento às suas demandas sociais e 

tecnológicas.  

 
 

3. METODOLOGIA  
  

Essa avaliação possuiu natureza majoritariamente descritiva e quantitativa. A 

construção do questionário se baseou no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 

Presencial SINAES/2017 para reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. O 

período de aplicação dos questionários foi de 12 de agosto a 22 de setembro de 2022. No 
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Quadro 1, é possível visualizar o descritivo das ações gerais envolvidas no processo de 

autoavaliação.  

 

Quadro 1 – Ações realizadas na aplicação de autoavaliação por curso Ifal 2022. 

Período Ação Envolvidos 
01.07 a 12.08 Sensibilização e divulgação do processo de 

autoavaliação  
CPA e Coordenações de Curso 

12.08 a 15.09 Período de realização do processo avaliativo CPA, Coordenações de Curso, 
Departamento de Comunicação  

15.09 a 21.09 Término do período de aplicação dos 
questionários e análise dos resultados  

CPA 

A partir de 21.09 Período de Divulgação do Relatório  CPA, Coordenações de Curso, 
Departamento de Comunicação 

Fonte: CPA, 2022.  

 

As estratégias adotadas incluíram: elaboração de material de divulgação no 

procedimento de autoavaliação (Figura 1), reuniões com as diretorias de ensino e 

coordenações de curso para apresentação do fluxo de trabalho a ser seguido durante o 

processo de avaliação, encaminhamento de e-mails e memorandos eletrônicos aos gestores 

acadêmicos e divulgação nas redes oficiais da instituição (Figura 2). 

 
Figura 1 – Slide utilizado para divulgação do processo de autoavaliação aos coordenadores de curso. 

Fonte: CPA, 2022.  
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Figura 2 – Folder de divulgação criado pelo Departamento de Comunicação divulgado nas redes do Ifal. 

Fonte: CPA, 2022.  
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3.1 Escalas e critérios de análise 

 

A coleta de dados se deu por meio de acesso individual dos respondentes ao 

questionário de cada categoria pertinente, sendo disponibilizado eletronicamente através da 

plataforma de pesquisa Google Forms. Uma equipe pré-determinada da CPA ficou responsável 

pelo acompanhamento dos cursos do campus Maceió. A elaboração do questionário foi 

embasada no processo avaliativo de 2021 realizada pela gestão anterior da CPA. Os dados 

foram direcionados e filtrados de acordo com as dimensões analisadas e o perfil de cada 

categoria (discente, docente).  

De acordo com a avaliação sistematizada em 2021, cada bloco de questões contou com 

escalas de 6 (seis) níveis para registro das avaliações atribuídas: Ótimo, Bom, Regular, Ruim, 

Péssimo e Não sei responder (essa considerada como ponto neutro). Como forma de 

estabelecer uma metodologia de tratamento dos resultados e elaborar indicações sobre os 

aspectos avaliados, adotou-se a categorização da proporção de categorização: "Bom" e 

"Ótimo", obtida em cada um dos aspectos avaliados. Essa síntese gerou os seguintes 

indicativos de ação:  

• MANTER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo 

e Bom de cada segmento, for igual ou maior que 71%, considera-se que a questão atende os 

requisitos de qualidade e as ações referentes a esta questão devem ser mantidas; 

• DESENVOLVER: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como 

Ótimo e Bom de cada segmento for maior ou igual 51% e menor que 71%, considera-se que a 

questão não conseguiu atingir padrão de qualidade exigido, mas pode melhorar a partir de 

ações pontuais; 

• MELHORAR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como 

Ótimo e Bom de cada segmento for maior ou igual 26% e menor que 51%, considera-se que a 

questão não atende os requisitos mínimos de qualidade, estando em situação crítica e 

merecendo atenção especial e ação rápida; 

• CORRIGIR: quando a média da soma dos percentuais dos itens avaliados como Ótimo 

e Bom for menor que 26%, considera-se que o indicador necessita de ações corretivas por 

parte da gestão em caráter de urgência 
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4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

É importante salientar que processo de autoavaliação no Ifal ocorre com participação 

não obrigatória dos sujeitos da pesquisa. O Quadro 2 mostra a população total dos segmentos 

envolvidos e aptos a participar do processo avaliativo, os dados foram fornecidos pelo 

coordenador do cursos. 

 

Quadro 2 – Participação de segmentos consultados do curso Licenciatura Letras-Português do campus 
Maceió no ano de 2022. 

SEGMENTOS 
PARTICIPANTES 

POPULAÇÃO AMOSTRA PARTICIPAÇÃO 

Docente 24 12 50% 

Discente  218 9 ≅4,12% 
Fonte: Coordenação de Curso, 2022.  

 

Após o término do período de disponibilização dos questionários aos envolvidos, os 

dados coletados foram sistematizados e analisados. Quando os resultados da percepção dos 

envolvidos não se mostraram satisfatórias, para cada um dos indicadores trabalhados foi 

possível sugerir estratégias de melhorias. As próximas seções trazem a resultante dos dados 

coletados e análise dos mesmos.  

 

5. 1 Percepção docente  

 

Para cada dimensão explorada do questionário aplicado são demostrados a seguir os 

resultados da participação docente. Participaram da aplicação professores que ministraram 

aulas no curso ao longo do último ano letivo.  
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4.1.1 Percepção sobre a Organização Didático Pedagógica  
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Quadro 3 – Indicadores de percepção dos docentes sobre organização didático pedagógica. 
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Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 58,4% DESNVOLVER 

2 100% MANTER 

3 58,4% DESENVOLVER 

4 83,3% MANTER 

5 83,3% MANTER 

6 50% MELHORAR 

7 58,3% DESENVOLVER 

8 33,3% MELHORAR 

9 66,7% DESENVOLVER 

10 16,7% CORRIGIR 

11 50% MELHORAR 

Média geral  59,85  

Fonte: CPA, 2022. 

 

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 Propor e/ou aprimorar estratégias/ações que reforcem a permanência e êxito  

dos alunos como monitorias, nivelamento, acessibilidade entre outras; 

 Divulgar o NAPNE; 

 Melhorar a interação com a rede pública provendo ações de ensino de forma 

pedagógicas.  

 

4.1.2 Percepções sobre o Corpo Docente 
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Quadro 4 – Indicadores de percepção dos docentes sobre atuação do corpo docente. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 91,7% MANTER 

2 91,6% MANTER 

3 91,7% MANTER 

4 100% MANTER 

5 50% MELHORAR 

6 58,3% DESENVOLVER 

7 66,6% DESENVOLVER 

Média geral  78,56%  

Fonte: CPA, 2022. 

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 
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 Melhorar a distribuição das demandas dos docentes; 

 Divulgar as ações do colegiado do curso;  

 Trabalhar ações que identifiquem as dificuldades dos alunos em relação ao ensino 
aprendizagem. 

 

4.1.3 Percepção infraestrutura 
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Quadro 5 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 25% CORRIGIR 

2 50% MELHORAR 

3 50% MELHORAR 

4 33% MELHORAR 

5 25% CORRIGIR 

6 25% CORRIGIR 

7 66,7% DESENVOLVER 

8 50% MELHORAR 

Média geral 40,59%

Fonte: CPA, 2022. 

 

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 Melhorar a infraestruturas dos espaços como salas, laboratórios, banheiros; 

 Melhorar o acervo bibliográfico. 

 Realizar reuniões com a gestão geral do campus, para repassar as demandas 

dos docentes e discutir sobre as possíveis estratégias ou alternativas a serem 

implementadas de forma a alcançar uma maior satisfação e um retorno à 

comunidade acadêmica. 

 

Por último, registraram-se respostas de uma questão aberta. As opiniões foram 

compiladas por extenso e estão dispostas a seguir: 

Gostaria de acrescentar algo mais? Críticas, sugestões ou apontamentos gerais que 

podem ajudar na reflexão da construção de um curso melhor? Escreva abaixo. 

 O curso necessita de melhores computadores para atender demandas do curso. 

 

 O IFAL precisa adotar salas de trabalho individuais (ou duplas) para Docentes com DE que fazem 
projetos de pesquisa e extensão. Os laboratórios precisam ser dinâmicos, reconfiguráveis de forma 
a melhor se adaptar as mudanças. 
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4.2 Percepção discente 

 

Para cada dimensão explorada do questionário aplicado, são demostrados a seguir os 

resultados da participação discente. Participaram da aplicação discentes matriculados no 

curso no semestre atual. Considerou-se um número de respostas muito baixo. 

 

 

4.2.1 Percepções sobre a Organização Didático Pedagógica  
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Quadro 6 – Indicadores de percepção dos discentes sobre componentes curriculares. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 66,7% DESENVOLVER 

2 77,8% MANTER 

3 66,7% DESENVOLVER 

4 55,5% MELHORAR 

5 55,5% MELHORAR 

Média geral  64,44%  

Fonte: CPA, 2022. 

Recomendações/sugestões da CPA a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 

 Buscar estratégias para incentivar o discente na busca por conhecimentos em diversos 

formatos; 

 Promover momentos que envolvam troca de experiências com os professores como  

forma de melhorar o desempenho do aluno; 

 Aprimorar as estratégias motivacionais e ações de permanência e êxito de forma a 

contribuir para melhorar o desempenho dos aluno. 

 

4.2.2 Percepções sobre Corpo Docente 
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Quadro 7– Indicadores de percepção dos discentes sobre corpo docente. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 77,7% MANTER 

2 33,3% MELHORAR 

3 77,8% MANTER 

4 66,6% DESENVOLVER 

5 44,4% MELHORAR 

6 55,5% DESENVOLVER 

7 77,7% MANTER 

8 66,7% DESENVOLVER 

9 55,5% DESENVOLVER 

10 55,5% DESENVOLVER 

11 67,7% DESENVOLVER 

12 89,9% MANTER 

13 44,4% MELHORAR 

Média geral  62,52%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

Recomendações/sugestões da cpa a partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 Realizar sempre o feedback com as turmas após o término dos conteúdos; 

 Realizar sempre o feedback com as turmas após a realização das avaliações; 

 Tentar conhecer os interesses de cada aluno; 

 Incentivar a participação em projetos de ensino, pequisa e extensão. 
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4.2.3 Percepções sobre Coordenador 
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Quadro 8– Indicadores de percepção dos discentes sobre atuação do coordenador de curso. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 44% MELHORAR 

2 77,8% MANTER 

3 77,7% MANTER 

4 66,6% DESENVOLVER 

Média geral  66,53%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

Recomendações/sugestões da CPAa partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 Realizar reuniões com os docentes para identificar quais as demandas do cursos; 
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4.2.4 Percepções sobre órgãos representativos 

 

 

Quadro 9– Indicadores de percepção dos discentes sobre atuação dos órgão representativos. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 33,3% MELHORA 

2 33,3% MELHORAR 

Média geral  33,3%  

Fonte: CPA, 2022. 

Recomendações/sugestões da CPAa partir da análise dos dados, visando à melhoria dos 

itens apontados pelas questões: 

 Fazer a divulgação e incentivar a participação dos discente no NDE; 

 Cobrar maior participação do representante discente no Colegiado; 
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4.2.5 Percepções sobre infraestrutura 
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Quadro 10 – Indicadores de percepção dos docentes sobre infraestrutura. 

Questão  Soma da porcentagem dos itens  
“bom e ótimo” 

Situação 

1 77,8% MANTER 

2 77,8% MANTER 

3 77,7% MANTER 

4 77,7% MANTER 

5 66,6% DESENVOLVER 

Média geral  75,52%  

Fonte: CPA, 2022. 

 

Por último, registraram-se respostas de uma questão aberta. As opiniões foram 

compiladas por extenso e estão dispostas a seguir: 
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Gostaria de acrescentar algo mais? Críticas, sugestões ou apontamentos gerais que 

podem ajudar na reflexão da construção de um curso melhor? Escreva abaixo. 

 Acredito que fazer uma análise das competências e interesses dos alunos, principalmente 
os que estão mais próximos de se formar, para com base nessas informações oferecer 
projetos, extensão, pesquisa com vagas que estejam alinhadas com uma parte mais 
significativa da área de atuação dos discentes. Se abre duas vagas de pesquisa, por 
exemplo, e as vagas são para trabalhar com sistemas embarcados, podem até ser 
preenchidas, mas são apenas duas vagas, que costuma não aparecer com frequência alta, 
e para uma área especifica, considerando que 20 alunos precisem e tenham interesse em 
fazer um projeto seja de pesquisa ou extensão, o leque de ofertas tem que ser mais 
abrangente. 

 
 A coordenação precisa promover eventos que estimules maior interação entre alunos dos 

diferentes períodos, além de melhora área de convivência, que, atualmente, se restringe 
a algumas mesas no hall principal e uma praça descoberta, com um parapeito que precisa 
de manutenção para não causar acidente. 

 
 Alguns professores não cumprem com seus horários, faltam e/ou atrasam e muitas vezes 

não há satisfação sobre os ocorridos. 
 

 Nada acrescentar, acredito que de fato as questões foram pontuais e atenderam a 
avaliação de fatores mas importantes na produção da educação no IFAL. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória da atual gestão da CPA tem buscado aproximação com os cursos 

entendendo as dificuldades e diferenças do campi do Ifal. Construir uma cultura de avaliação 

institucional é uma tarefa árdua da qual temos nos inclinado para concretizar, mas muito 

ainda precisa ser realizado. As autoavaliações da CPA são mecanismos estratégicos e é 

importante mencionar que ainda colhemos as resultantes causadas pelo período pandêmico, 

onde as defasagens de ensino afetam a qualidade da aprendizagem vivenciada pelos atuais 

discentes matriculados.  

Esse relatório de autoavaliação elaborado pela CPA, é um diagnóstico do curso, 

registra-se que ele é uma das muitas possibilidades para subsidiar ações da gestão do curso 

que devem ser embasadas no PPC do curso, no Plano de Desenvolvimento Institucional bem 

como na escuta ativa de docentes e discentes.  

As recomendações sugeridas nesse relatório servem apenas para orientar o 

planejamento e no desenvolvimento das ações pontuais, que deverão continuar sendo 

monitoradas e dialogadas pelo coordenador de curso junto aos respectivos órgãos 

representativos NDE e Colegiado de curso, com o apoio dos gestores institucionais dos campi 

e da Reitoria, de forma a fortalecer os pontos considerados positivos e corrigir as limitações 

encontradas, contribuindo, assim, para o fortalecimento do curso e do ensino superior 

ofertado. 

  O presente documento será encaminhado aos gestores do curso bem como publicado 

na página oficial da CPA (https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao) na aba 

“relatórios de autoavaliação”. Por fim, a CPA agradece ao engajamento do coordenador de 

curso que foi o responsável pela divulgação dos links dos questionários distribuídos entre 

docentes e discentes. 
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